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El la Redaktejo 
     Jen denove ni aperas en la  “sablo” de Esperanto. Tutcerte Esperantujo ne forgesis nin, ĉar ĉiuj scias, ke ni 
dauxre aktivadis kaj informis pri ĝi  pere de la  serio  AEL-Cirkulero, - ( n-roj 001-007). Tamen, je la sojlo de la 
jaro 2004,  kaj malgraŭ niaj  gravaj konstantaj  malfacilaĵoj kiuj tre malrapide malaperas en nia lando,  kiel  
“fenikso” ni re-aperas per ĉi-tiu  15a-16a  numero de nia  organo Argentina E-Vento. La ´retan version´  ni 
sendos tutmonde dank¨al interreto, kaj ankaŭ laŭ nia  monpovo, oni klopodos sendi ´paperan version´, almenaŭ 
enlande al kiuj ni scias ne havas aliron al la reto, konsiderante ke en Argentino la poŝto ege altigis la afrankon, -
eĉ du aŭ tri fojoj de tiuj en Eŭropo- kaj 1 jara aliĝo al AEL sufiĉas nur por 2-3 ekterlandaj sendoj, ne pli!,  
krome,  ĉiuj scias, ke varoj, -papero, presado, ktp.- altiĝis tri fojoj laŭ la nuna ekonomio, sed la salajro ne!.       
Vi facile imagos  pri la ĝenerala financa situacio de la plimulto da esperantistoj. Tamen, ni ne sidos plorantaj,  ni 
kuraĝe klopodas daŭrigi antaŭen kaj certe ni atingos, iom post iom, stabiliĝi en nia laboro. Cetere, ni profitas ĉi-
okazon por elkore danki al ĉiuj kiuj malavare helpas nin, t.e.  per aliĝoj kaj donacoj al AEL. Tio ebligis akiri 
nian uzitan komputilon kaj ankaŭ helpos eldoni regule almenaŭ modestan kvanton da informiloj. Karaj 
argentinanoj, nun ni atendas viajn kunlaborojn al la Redaktejo, sendante informojn kaj interesajn artikolojn en 
Esperanto por venontaj numeroj.   
Bonan legadon! 

 
Al umbral de un nuevo año 
     A lo largo de su historia, los  esperantistas,  pese a las incertidumbres, diversas e inevitables dificultades o 
zozobras, siempre han demostrado representar dignamente los nobles ideales del Esperanto, mediante un  
Movimiento organizado, real y eficiente. De allí que venimos, año tras años, persistentemente luchando para 
salir del estancamiento, desorden e improvisación que lamentablemente  muchas veces nos han acompañado. 
Seguimos pese a todo, reconstruyendo ideas y alineando propuestas  sensatas que permitan visualizar las reglas 
previsibles de juego, para emerger hacia una nueva realidad,  firme y coherente. Entendemos que si ése fue  el 
compromiso que nos involucró hasta hoy, también entre todos debemos el próximo año realizar los esfuerzos y 
sacrificios para rescatar los valores que, lamentablemente algunas  veces se han perdido o las circunstancias han 
dejado del otro lado del camino. Sabemos que inexorablemente debemos asumir el protagonismo que nos 
demanda el objetivo propuesto y que, el egocentrismo o individualismo caprichoso en nuestro caso, nunca han 
conducido al fortalecimiento ni al crecimiento de institución o agrupación alguna. Solo unificando esfuerzos será 
posible alcanzar una nueva realidad, tangible y posible pero sin falencias éticas o culturales. ¿Podremos seguir 
contando  con Ud. estimado “samideano”?  
¡FELIZ AÑO NUEVO 2004!  -  FELI ĈAN NOVAN JARON 2004! 



Turistoj: Bonvenon  al Argentino! 
 
     Male  malfacila  por la argentinanoj, la landa ekonomia situacio estas tre favora por eksterlandaj turistoj kaj  
miloj da ili venas al Argentino lastatempe por ĝui la belajn kaj allogajn  pejzaĝojn kaj koni nian landon. Do, tre 
grava  estos la proksima evento: 

    
      20-a INTERNACIA SIMPOZIO PRI ESPERANTO-TURISMO 
                                  13 – 28  FEBRUARO 2004 
                             tra Argentino,  Urugvajo kaj Brazilo 
 
      La Simpozio, kiu celas promocii Esperanto-turismon en Suda Ameriko, inaŭguriĝos semajnfine dum 13-15 
de februaro en BUENOS AIRES kune kun argentinaj esperantistoj, kion aranĝas Mario Miranda (E-mail:  
e_instituto@yahoo.com.ar), kiu estas membro de konsilio de Internacia Klubo "ESPERANTOTUR". Krom  
inaŭguro (13 feb.) kaj diskutoj pri E-turismo okazos modela E-gvidado de Bonaero: Kongresa Palaco, Teatro 
Colón, Katedralo, Prezidenta Palaco - Casa Rosada,  fama tango-kvartalo San Telmo, sekvos Botanika kaj Pa-
lermo ĝardenoj kaj fama Recoleta Tombarejo.  
La 16-an de februaro la simpozianoj daŭrigos  vojaĝon prame tra rivero La Plata al Colonia en Urugvajo.  
La 17-an oni vojaĝos el Colonia tra Montevideo ĝis Piriapolis por ripozi ĉe plaĝo. Sekvonttage okazos ekskurso 
al pinto Pan de Azucar kaj al fama markurorto Punta del Este. La 19-an de februaro: vizitado de Montevideo kaj 
nokte busvojaĝo al Puerto Alegre (Brazilo), de kie la 20-an daŭrigo al Florianópolis.. La  21-an - ŝipekskurso al 
insulo de Sankta Katarina. La 22-an buse al Kuritibo kaj poste al Sao Paŭlo por viziti la plej grandan urbon de 
Suda Ameriko kun Av. Paŭlista  Katedralo kaj bela urbocentro. La 24-an de februaro la grupo daŭrigos vojaĝon 
al Rio de Janeiro por partopreni la faman Karnavalon en Rio. En Rio simpozianoj restos ĝis la 27-a de februaro 
vizitante i.a. Katedralon, Urban teatron,  Nacian Muzeon de Belartoj, Monahejon de Sankta Antonio, Carioca 
straton, monton de Sankta Teresa per fama tramo, monton Corcovado kun Kristo-monumento per kabloveturilo, 
monton "Suker-Kapo" kaj famajn plaĝojn Copacabana kaj Ipanema kun vizito en  Niteroi. Ankaŭ en Rio ne 
mankos kontaktoj kun esperantistoj. 
La partoprenkostoj en la 20 ISET dum 13-28 de februaro 2004 estas: kotizo – 350 USD, restadkostoj en tri 
landoj de Suda Ameriko – ĉ.. 650 USD kaj  flugbiletoj el Varsovio kaj reen ĉ. 840 USD. Eblas ankaŭ mem aĉeti 
flugbiletojn al Buenos Aires kaj reflugi el Rio  de Janeiro. Aliĝojn por la 20 ISET akceptas ĝis la 28-a de 
novembro 2003: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, 
Pollando.  
SED, se Vi havas tempon dum 11a  JANUARO – 8a APRILO 2004 kaj sufiĉan  monon, Vi povas sperti 
Esperanto- vojaĝojn tra 9 landoj de Suda Ameriko kun prof. Remigiusz Mielcarek, kiu vizitis jam pli ol 250 el 
307 ekzistantaj  aktúale landoj de la mondo. Andrzej Grzebowski, Prezidanto de Internacia Klubo "Esperantotur" 
str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fax: (48-52) 3461151 

 
Novaĵoj 

Esperanto tra la lando 
 
*   El Dr. Rubén Feldman González en Buenos Aires  
Después de muchos años de ausencia estuvo en Buenos Aires el Dr. Feldman González, esperantista argentino 
residente en Estados Unidos. Nacido en Resistencia, Chaco, estudió medicina en Rosario donde se hizo 
esperantista y tuvo una exitosa actuación en los años 1960-1974, con publicaciones y enseñanza. Feldman 
González fundó "Argent-EJO" (Organización Juvenil Esperantista Argentina) y creó el "Pasporta Servo" que 
luego entregó oficialmente a UEA-TEJO, y que se ha transformado en una institución  modelo de hospedaje 
gratuita y   propaganda esperantista. Habiéndose especializado en Psicoanálisis y en contacto con Krishnamurti, 
Böhm y otras personalidades, impulsó una terapia mental sanadora que llamó "Percepción Unitaria" proponiendo 
un nuevo paradigma para la Psicología. 
Ahora además de presidir en México la sucursal latinoamericana de AIS (Akademio Internacia de la Sciencoj 
San Marino) y dedicarse a la enseñanza y difusión del esperanto, realiza giras de conferencias y cursos sobre la 
Percepción Unitaria.  
En esta ocasión el día miércoles 12 de noviembre a las 19:30 hs. en el Hotel Bauen, Corrientes 1856, Capital 
Federal, el Dr. Rubén Feldman González brindó una conferencia libre y gratuita sobre "EL NUEVO 
PARADIGMA EN PSICOLOGÍA: LA PERCEPCIÓN UNITARIA". 
Dicha conferencia fue una introducción al taller que se realizó  los días 14, 15 y 16 de noviembre en el mismo 
lugar. Conferencias y talleres similares tuvieron lugar en Rosario, Mar del Plata y Punta del Este.   
Para contactar al Dr. Feldman González, que envía gratuitamente sus libros por Internet, escribir a: 
rufegonz@mxl.cablemas.com  ó ver la página en 3 idiomas: www.unitaryperception.org   
Inf: RoSar 
 



Mia vojaĝo al Bariloĉe, en la Patagonio  
Dum privata vojaĝo al Bariloĉe, s-ano Roberto Sartor trafe renkontiĝis tie kun esperantistoj.  
(25-a de oktobro  ĝis  1-a  de  novembro  2003). 
 
    "Le Graveur, estas arta galerio kie kunvenas esperantistoj ĉiu semajne,  en San Carlos de Bariloche,                
(provinco Río Negro, en suda regiono Patagonio). 
Laŭ planite mi kunvenis kun d-ro Werner Sĉad, (77-jara)  en la ejo de BER Bariloĉea Esperanto-Rondo. Eble en 
la apuda regiono (ĝis El Bolsón,  Angostura, San Martín de los Andes, Epuyen, Esquel  kaj Osorno, Puerto 
Mont, Curicó, en Ĉilio) ĉeestas pli ol kvindeko da aktivaj esperantistoj, kaj multaj  komencantoj  aŭ 
partoprenintoj de la "cent-minuta kurso", de d-ro Werner Sĉad. Ne eblis al mi kontakti plurajn el ili,  krom 
telefone, sed mi povas aserti ke ekde Neŭkeno al la sudo, jam la Patagonio estas esperantista. Mi ankaŭ konatiĝis 
kun David, lernanto de Bariloche jam en progresiva kurso, juna senlaborulo kiu volontulas kiel fajrestingisto en 
la urbo. Li venis por saluti nin kaj iom  partoprenis nian babiladon. Ĉar li uzas publikan komputilon kaj havas 
"yahoo" adreson, komencas pli informiĝi pri Esperantio. Mi invitis lin aliĝi kiel "virtuala" membro de AEL. D-ro 
Werner fieras pri sia lernanto, ĉar li multon dediĉas sin al instruado de gejunuloj, la estonteco de la Movado. En 
flua babilado Esperanta, d-ro Werner kaj mi interŝanĝis informojn ne nur  pri argentina movado, Amerika 
Komisiono kaj kursoj en la reto, sed eĉ ni kuraĝis komentarii pri krizo de UEA, propono de nova Ĝenerala 
Direktoro kaj Prezidanto, kaj iomete kritiki "Monato"n, aŭ "Esperanto"n, revuoj kiujn ĉefe legas Werner, kiu ne 
havas komputaliĝon. Mankis al mi realigi Pasporta Servo-gastiganton, sed, ĉar oni atendas esperantistajn 
vizitontojn al Patagonia regiono,   proksime  oni havos novan retpoŝtan adreson tie por informado kaj pli rapida 
kontakto.  

 
Poluso de Paco 
     La 22an de Novembro/2003 okazis la dua datreveno de grava evento en Argentino: la inaŭguro de "Poluso de 
Paco" en la banurbo Santa Teresita, (Bs. As.), ĉe la Atlantika Oceano. S-ino Susana Freidenberg, direktorino de 
la publika biblioteko "Alfonsina Storni", estis la aŭtorino de tiu rimarkinda iniciato. En obelisko, kiu troviĝas sur 
placo de tiu urbo, oni inaŭguris du ŝildojn. En unu flanko, ŝildon en la hispana lingvo, kun la frazo "Que la paz 
prevalezca en la tierra", kaj en la alia flanko, ŝildon en Esperanto, "Ke la paco superregu sur la tero". Laŭ peto 
de s-ino Freidenberg, mi havis la honoron traduki la frazon en Esperanto, kun la kunlaboro de Alfredo J. Valle 
kaj Miguel Angel Ruffinengo. La solena ceremonio, kun ĉeesto de la urbestro kaj pli ol 500 personoj, estis 
granda sukceso. 
Inf. Marcelo Casartelli 
 

Día del Esperanto – Zamenhofa Tago 
* Buenos Aires:  
Como todos los años, el 15 de diciembre, se celebró el DIA DEL ESPERANTO en la sede de BEA, Bonaera 
Esperanto-Asocio (Capital Federal) con la participación de un grupo de socios e invitados. Se aprovechó esta 
ocasión para evaluar lo actuado durante el año y la organización del próximo Simposio Internacional de 
Esperanto-Turismo 2004. 
 
*Chaco:  
El Club Saenzpeñense de Esperanto, SEK,  (Pres. R. Sáenz Peña) también realizó diversas actividades con 
motivo del Día del Esperanto. Mediante un Comunicado de Prensa dio a conocer la importancia de esta fecha. 
Varios periódicos provinciales publicaron la información y las emisoras radiales y televisivas difundieron el 
mismo. También se envió dicho Comunicado por Internet. El encuentro de miembros y simpatizantes se realizó 
el día 27 de diciembre en una confitería céntrica de la ciudad. 

 
Tra la Mondo 
* Akademio San Marino (AIS) 
La Akademio Internacia de la Sciencoj  San Marino, (AIS), starigis fine de septembro 2003 en la ŝtata 
Universitato Lucian Blaga, Sibiu, (Rumanio), departementon kies du instrulingvoj komprenendas de la jam ĉ. 
100 studentoj estas Esperanto kaj la germana.  Venontjare AIS starigos kiel eksterlanda partnero de la  fakultata 
departamento Sibiu, en la dulingva urbo slovaka Komarno. Inf: Prof. Dro. Helmar Frank, AIS-prezidanto. (el 
Heroldo de Esperanto, Svisio) 
 
* Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco (IMEK) 
Inter la 14-19 julio 2003, sukcese okazis en Oradea, (Rumanio), la 14-a IMEK. La konferencon partoprenis 80 
personoj el 12 landoj, el inter kiuj 46 da fakuloj profitis 41 sciencajn prelegojn pri variaj kaj aktualaj medicinaj 
temoj. (BAZARO 3/2003, Kluĵo, Rumanio) 
 



* Eŭropa Jaro de Handikapitoj (AEH)  
La jaro 2003 estis deklarita Eŭropa Jaro de Handikapitaj Personaj. La E-movado tra jarcentoj kreis komunumon 
kiu  estas tre malfermita al homoj malsamaj, al homoj kun sociaj marĝenaj pozicioj, kun fizikaj malavantaĵoj. En 
nia komunumo fakte agas kelkaj asocioj de parolantoj de E-o. La plej ĝenerala estas Asocio de Esperantistas 
Handikapuloj, sed estas aliaj, ekz. Ligo de Internaciaj Blindaj Esperantistoj. AEH, kiu ekde 1996 estas faka 
asocio de UEA, okazigas regule internaciajn kongresojn kaj eldonas propran bultenon. (El revuo Esperanto, 
oktobro 2003, p. 201, Nederlando) 
 
* TAKE en Kubo 
La  6-a Tut Amerika Kongreso de Esperanto okazos de la 21-27 de marto 2004 en Habano, Kubo.  
La ĉeftemo estos:  Kia Esperanto-Movado  por Ameriko? 
Por informoj: kubesp@enet.cu, kubesp@ip.etecsa.cu 
 
* Tra la mondo petveture 
Sergej Ĉikaĉev el urbo Magadano, Rusio, faras ĉirkaŭmondan vojaĝon per E-o petveture. Sergej eliris el 
Magadano la 5an de aŭgusto 2003 kaj jam  faris pli da 9000 kilometran marŝon nur petveture, tute sen mono. Li 
planas  atingi plurajn landojn el Eŭropo, Azio, Afriko, Centra kaj Suda Ameriko! Tra la tuta vojo li uzas PS, 
(Pasportan Servon). Interesitoj skribu al:. 
komencanto@r66.ru 
(El La Espero 2003:6 p. 6, Svedio) 
 
* Nova Direktoro de  la CO en Rotterdam 
Post demisio (pro privataj kialoj) de Trevor Steele, la estraro de UEA akceptis kaj nomunis novan  Ĝeneralan 
Direktoron,  Osmo Buller, (antaŭa direktoro) por la Centra Oficejo de UEA en Rotterdam. Kune kun UEA-
prezidanto  Renato Corsetti kaj UEA-estraranoj ni ĉiuj dankas s-ron Steele  pro lia laboro kaj bonvenigas  s-ron 
Buller.  

 
Ĉinio 

Lando kaj urbo de la 89-a Universala Kongreso  
              (El la Unua Kongresa Bulteno de UEA) 

 
     Ĉinio kun historio de 5000 jaroj estas unu el la kvar antikvaj civilizitaj landoj de la mondo. Ĝiaj 29 
vidindaĵoj, kiaj la Granda Muro, la Imperiestra Palaco de Pekino, la Terakotaj Militistoj kaj Ĉevaloj ĉe la 
maŭzoleo de la Unua Imperiestro de Qin-dinastio, la Grotaroj de Mogao en Dunhuang, Potala-palaco de Tibeto, 
la antigva urbeto Lijiang kaj la klasikaj ĝardenoj de Suzhou estis enlistigitaj de Unesko kiel mondaj kulturaj kaj 
naturaj heredaĵoj. Pekino, Xi´an, Nankino, Luoyang, Kaifeng kaj Huangzhou kiel ses famaj antikvaj ĉefurboj de 
Ĉinio estas la plej multe vizitataj de turistoj 
Ĉinio kun vasta teritorio havas ankaŭ multajn  belajn montojn, riverojn, naturajn pejzaĵojn kiuj estas veraj 
mirindaj vidindaĵoj.   
Ĉinio estas  ankaŭ unu el la landoj kun plej multaj specoj de sovaĝaj bestoj, ekz. la pando. 
Ĉinio  nombras 55 nacimalplimultojn, preskaŭ ĉiuj kun propra lingvo kaj vivmaniero.  Vizitantoj al Ĉinio povas 
ne nur plezurigi sin per ĝiaj naturaj belaĵoj kaj percepti la ĉarmon de ĝia kulturo, sed ankaŭ propraokule vidi ĝian 
grandan ŝanĝiĝon kaj sperti la vivon de ĝia popolo. En la pasintaj pli ol 20 jaroj Ĉinio praktikis la politikon de 
reformado kaj pordomalfermo. 
Se vi duafoje venos al Ĉinio en 2004 por partopreni la 89-an UK, vi certe trovos la landon ege diferenca de tiu en 
1986, kiam ĝi gastigis la 71-an UK. 

 
     Pekino estas ĉefurbo de la Ĉina Popola Respubliko, kun 13 milionoj da loĝantoj.  
Pekino fondiĝis antaŭ 3000 jaroj, kaj ĝi ekzistas jam 800 jarojn kiel ĉefurbo. La longa historio postlasis al ĝi 
multajn kulturajn restaĵojn. La Imperiestra Palaco, la Granda Muro, la Somera Palaco, la Ĉiela Altaro kaj la 
ruino de la restadejo de pekinaj simihomoj en Zhoukoudian estis enlistigitaj kiel mondaj kulturaj heredaĵoj. 
Pekino estas ankaŭ bona loko por butikumado. Tie estas vendejoj de varoj de famaj markoj, grandaj ĉiovendejoj 
kaj malgrandaj elegantaj butikoj, kaj ankaŭ bazaroj de kuriozaj antikvaĵoj, kies prezoj estas ege malplialta ol en 
aliaj landoj. 
Veninte al Ĉinio vi nepre devas ĝui ĉinajn pladojn. Pekino estas ankaŭ edeno de frandemuloj. Tie estas ne nur 
tradicia fama plado rostita pekina anaso, sed ankaŭh bongustaj pladoj de aliaj lokoj de Ĉinio. Kiam nokto falas, 
vi povas ĝui ĉinajn teon en tetrinkejo kaj pekinan operon en teatro. Jam de dekoj da jaroj babili en tetrinkejo kaj 
spekti pekinan operon estas ĉefa maniero de amuzigi de pekinaj loĝantoj. Nun tetrinkejojn kaj teatrojn vizitas 
plejparte la maljuna generacio kaj alilandaj turistoj, sed bufedejon kaj dancejon preferas gejunuloj. 

  



    La 89-a Universala Kongreso de Esperanto, (24-31 julio 2004), okazos en la 
Internacia Konferenca Centro de Pekino, kiu situas en la vilaĝo de Azia Sportkunveno en la norda parto de 
Pekino, 9 kilometrojn norde de Tian´anmen-placo en la urbocentro, 20 kilometrojn okcidente de la Ĉefurba Flug-
haveno kaj 12 kilometrojn oriente de la Somera Palaco. 
Universala Esperanto-Asocio organizas tre gravan E-programon kaj allogajn ekskursojn. Se temas pri ekskursoj 
la kongresanoj havos nur unu problemon: kiun elekti, ĉar estos aranĝitaj multaj ravaj ekskursoj al famaj naturaj 
kaj historiaj vidindaĵoj ekster Pekino. 
Ĉinio multe ŝanĝiĝis post la gastejo de la 71-a UK en 1986. Venu percepti ĝian progreson kaj admiri refoje tiun 
ĉi antikvan kaj fascinan civilizon. 
Por aliĝi al la UK bv turni sin al UEA-kotizperanto en Argentino, s-ro Mario J. Miranda, Paraguay 2357, 
C1121ABK Capital Federal. 
E-mail: esperantobonaero@yahoo.com.ar 
 
 

Dankesperimoj 
     Malgraŭ la jam konata malfacila ekonomika situacio, ni ricevis valoran kunlaboron de multaj esperantistoj. 
Tio ebligis daŭrigi nian laboron antaŭen. Jen per jara aliĝo 2003 jen per donaco ili estas: 
 R. Calógero, F. Villar,  A. Weiner,  E-Grupo El Bolsón kaj M. Gunella. 
Ankaŭ vi povas apogi la aktivadon de AEL. Nun jan ni devas pensi pri la jaraliĝo 2004. Jen kiel vi povas sendi 
vian abonon. (Sed  bv. unue memori ke, vi devas sendi la AEL-Aliĝilon kun aktualigita adreso. Se via aliĝo estas 
“grupa” vi devas sendi liston de la memboj kaj iliajn adresojn. Tio estas grava por ke ni efike kontaktu ĉiujn).  
Koran Dankon! 
 
     Estimado “samideano” o simpatizante: Ud. puede colaborar con las actividades de AEL adhiriéndose a la 
misma y enviando  su colaboración mediante giro postal  sobre Buenos Aires a nombre del tesorero, Sr. Mario 
José Miranda,  Paraguay 2357, C1121ABK Capital Federal. Sin embargo, si desea ahorrar gastos de “comisión y 
certificada” puede depositar su aporte en Caja de Ahorro del Sr. Oscar Monge, Banco Patagonia, (Sudameris), 
suc. 110  Sáenz Peña, Chaco, cuenta  N° 394101439. Luego envíe sus datos y comunique la operación por correo 
simple a Calles 119 y 122, H3700FTT Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco, o al E-mail: rubendiaconu@yahoo.com.ar 
     Koran antaŭdankon al ĉiuj! 

 
Lastamomenta anonco! 
     Por profiti pli taŭgajn tagojn kaj renkontiĝi kun eksterlandaj esperantistoj, laŭ interkonsento oni ŝanĝis la 
daton de nia venonta Jarasembleo. Ĝi okazos la 14-an de februaro 2004, en Bonaero. Atendu balaŭan informon 
fare de la sekretario, s-ano Alcides Wentinck 
 
-------------------------------------------------------- 
Sendas:  
Argentina Esperanto-Ligo 
Calles 119 y 122 
AR-H3700 FTT Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco 
Argentino 

---------------------------------------- 
 
 
 


